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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah memberikan 

banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Dalam prakteknya ternyata penggunaan 

tanah melahirkan masalah lain yang mempunyai aspek ekonomi, aspek politik, 

aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan, bahkan aspek hukum. Aspek 

ekonomi yang di timbulkan oleh tanah menunjukkan bahwa tanah sebagai aset 

ekonomi memiliki nilai yang sangat tinggi, dikarenakan luas tanah yang tetap dan 

jumlah manusia yang membutuhkan semakin bertambah.1 Jika dilihat dari aspek 

politik maka keberadaan tanah merupakan simbol kekuasaan yang dapat 

menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan 

umum. Dalam aspek pertahanan dan keamanan dimaknai sebagai segala usaha 

untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan 

Republik Indonesia, keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara. Hal ini yang disebut sebagai mempertahankan tanah 

air. Oleh karena itu pengaturan dan pengelolaan atas tanah menjadi hal yang sangat 

esensial untuk dilaksanakan dengan baik terutama dalam aspek hukum. 

 Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan 

sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa konsepsi, asas-asas dan 

                                                      
1 Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian 

atas Eksistensi Tanah Aset Daerah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal. 1. 
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lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan menjadi norma hukum yang 

tertulis, namun tidak tertutup kemungkinan mengadakan lembaga-lembaga baru 

yang belum dikenal dari hukum asing guna memperkaya dan mengembangkan 

hukum tanah nasional asal lembaga-lembaga baru tersebut tidak bertentangan 

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2  Salah satu lembaga baru 

tersebut contohnya adalah Lembaga Hak Guna Bangunan yang tidak dikenal dalam 

perangkat hak-hak atas tanah menurut hukum adat, yang diadakan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang belum ada dalam lingkungan 

masyarakat pedesaan. 3  Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun. 

 Terkait pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dalam kasus 

HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora atas nama PT.Indobuild. Co adalah 

salah satu contoh kasus mengenai hak pengelolaan atas tanah yang cukup banyak 

di beritakan melalui media elektronik pada masanya. Semula pada tahun 1971 PT. 

Indobuild. Co diberi tugas oleh pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung 

konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya dan hotel 

bertaraf internasional yang sudah harus selesai pada pertengahan tahun 1974 untuk 

di pergunakan dalam suatu event yang bertaraf internasional yaitu konfensi PATA4. 

 Sebagai realisasi mengenai hal diatas, kemudian terbit Surat Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta No. 1744/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentang tanah Ex 

                                                      
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria 

Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 (Jakarta: Djambata, 2005), hal. 205-208. 
3 Ibid., hal. 211.  
4 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/Pdt/2011. 
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Jakindra seluas 13(Ha) Hektar diberikan kepada PT.Indobuild.Co, Atas penyerahan 

tanah Ex Jakindra tersebut, maka Gubernur DKI Jakarta telah memberitahukan 

kepada pihak Jakindra bahwa tanah seluas 13 hektar diserahkan kepada PT. 

Indobuild. Co dengan surat No.0217/71 tanggal 15 September 1971. Selanjutnya 

PT. Indobuild. Co mengajukan permohonan hak melalui kantor Sub Direktorat 

Agraria setempat yang (kini kantor Pertanahan Jakarta Pusat) atas tanah seluas 13 

hektar. Atas permohonan hak PT.Indobuild. Co tersebut, maka pemohon hak 

tersebut dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No.181/HGB/Da/72 tanggal 3 Agustus 1972 yang ditandatangani oleh Direktur 

Jendral Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang pemberian Hak Guna 

Bangunan (HGB) kepada PT. Indobuild. Co untuk jangka waktu 30 tahun terhitung 

sejak tanggal didaftarkannya pada Sub Direktorat Agraria Jakarta Pusat (kini 

Kantor Pertanahan Jakarta pusat). 

 Setelah PT.Indobuild.Co memenuhi syarat-syarat dalam surat keputusan 

tersebut, PT.Indobuild.Co mendaftarkan pemberian hak tersebut pada kantor Sub 

Direktorat Agraria Jakarta Pusat dan atas pendaftaran tersebut terbitlah sertifikat 

Hak Guna Bangunan (HGB) No. 20/Gelora atas tanah seluas 143.000m2 , untuk 

jangka waktu 30 tahun sejak tanggal 13 September 1973 dan berakhir pada tanggal 

4 Maret 2003. 

 Dalam rangka kepentingan praktis dan kepentingan bisnis pada tahun 1973 

sertifikat HGB No. 20 atas nama PT.Indobuild.Co di pecah menjadi 2 sertifikat, 

yang masing-masing HGB No.26/Gelora tanah seluas 57.120m2 dan HGB 

No.27/Gelora seluas 83.666m2 atas nama PT.Indobuild.Co yang masa berakhir 
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HGBnya tetap pada pada tanggal 4 Maret 2003. Untuk memenuhi keputusan PP 

No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai atas tanah khususnya pasal 27 

yang mengatur tentang perpanjangan jangka waktu HGB atau pembaharuannya 

diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB 

tersebut atau perpanjangannya. Atas dasar hal tersebut PT.Indobuild. Co 

mengajukan permohonan perpanjangan HGB No.26/Gelora dan HGB 

No.27/Gelora yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2003 kepada Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 2000 dan 

atas permohonan tersebut kantor BPN wilayah DKI Jakarta menerbitkan surat 

keputusan perpanjangan HGB dengan surat keputusan berikut: 

a. Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta 

No.016/II-550.2-09.01.2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang pemberian 

perpanjangan HGB atas nama PT.Indobuild.co atas tanah HGB 

No.26/Gelora seluas 57.120m2 yang terletak di Kelurahan Gelora 

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

b. Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta 

No.017/II-550.2-09.01.2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang pemberian 

perpanjangan HGB atas nama PT.Indobuild.co atas tanah HGB 

No.27/Gelora seluas 83.666m2 yang terletak di Kelurahan Gelora 

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Usaha inventarisasi yang dilakukan terhadap tanah-tanah asset negara 

menimbulkan masalah ketika Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat 

Keputusan No.169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak 
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Pengelolaan kepada Sekretariat Negara Cq. Badan Pengelola Gelanggang Olah 

Raga Bung Karno, yang bertabrakan dengan kenyataan bahwa telah adanya hak 

atas tanah sebagian tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan 

No.169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989. Dengan Surat Keputusan tersebut 

terbitlah sertifikat Hak Pengelolaan No.1/Gelora (selanjutnya disebut HPL 

No.1/Gelora) yang termasuk didalamnya tanah HGB No.26/Gelora dan 

No.27/Gelora ke dalam Hak Pengelolaan tersebut. padahal diatas tanah tersebut 

masih ada hak yaitu HGB No.26/Gelora dan No.27/Gelora atas nama 

PT.Indobuild.Co yang akan berakhir pada tahun 2003. 

Dari kasus diatas terdapat masalah hukum yang dapat ditelaah mengenai 

timbulnya sebuah hak baru atas tanah-tanah yang telah terlebih dahulu 

mendapatkan haknya atas hak-hak tanah. Status tanah tersebut juga menjadi sebuah 

ketidak jelasan tersendiri mengapa Hak Pengelolaan dapat di terbitkan diatas Hak 

Guna Bangunan, yang seolah-olah hak atas tanah yang sebelumnya sudah ada dapat 

begitu saja di hilangkan apabila pemegang hak pengelolaan atas tanah tersebut 

menginginkan kembali tanahnya. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa kepastian 

hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi sangat lemah sehingga 

masyarakat menjadi binggung serta tidak tahu dalam mengambil tindakan dan tidak 

terciptanya keadilan serta kesejahteraan yang di idam-idamkan. Bahwa pengaturan 

penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan untuk 
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terjaminnya tertib pertanahan, sehingga kepastian hukum pertanahan dapat 

terwujud .5  

 Berdasarkan perkembangannya, hak pengelolaan atas tanah sekarang ini 

memberikan beberapa kewenangan kepada pemegangnya, yaitu : 

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut 

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya 

c. Menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga dengan 

hak pakai yang berjangka waktu 6 tahun 

d. Menerima uang pemasukan/ganti-rugi dan/atau uang wajib tahunan.6 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan 

pada poin (c), diatas tanah-tanah yang berstatus tanah hak pengelolaan dapat di 

terbitkan hak-hak atas tanah yang lain. Adapun dalam perkembangannya hak-hak 

yang dapat diletakkan diatas tanah yang berstatus hak pengelolaan adalah hak guna 

bangunan dan hak pakai. 

 Sesuai dengan pengaturan mengenai kewenangan pemberian hak atas tanah 

diatas tanah hak pengelolaan, penerbitan suatu hak diatas tanah hak pengelolaan 

dikaitkan kepada: 

1. Perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga tersebut 

untuk persetujuan pemberian suatu hak atas tanah, perpanjangan hak atas 

tanah, maupun pengakhiran hak atas tanah. 

                                                      
5  Soemardjiono, Analisis Mengenai Hak Pengelolaan (HPL), (Jakarta: Lembaga Pengkajian 

Pertanahan, 2006), hal. 21. 
6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Pasal 6 ayat 1. 
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2. Usulan dari pemegang hak pengelolaan kepada instansi agraria untuk hak 

tertentu itu. 

Dengan melihat beberapa hal diatas, dapat disimpulkan bahwa pemegang 

hak pengelolaan atas tanah yang bersangkutan memiliki peranan yang sangat 

penting. Adapun hak-hak yang diletakkan diatas tanah hak pengelolaan pada 

hakikatnya tidak mengubah status tanah tersebut, karena apabila hak atas tanah 

tersebut menjadi hapus maka tanah tersebut akan kembali pada pemegang hak 

pengelolaan. 

 Hingga saat ini masih banyak di jumpai berbagai permasalahan dalam 

pelaksanaan hak pengelolaan dalam praktek hukum di Indonesia. Pengaturan yang 

tidak menyeluruh dan terlalu luas menjadi salah satu penyebab timbulnya potensi 

masalah dalam praktek mengenai penetapan hak pengelolaan. Pemegang hak 

pengelolaan seolah muncul sebagai tuan tanah pada zaman kolonial, dimana sangat 

luasnya kewenangan yang dimiliki terkadang menyebabkan timbulnya 

ketidakpastian hukum bagi pemegang hak-hak lain diatas tanah hak pengelolaan. 

 Berdasarkan kewenangan yang sangat luas yang dimiliki oleh pemegang 

hak pengelolaan, timbul potensi ketidakpastian hukum dan tidak adanya 

perlindungan hukum kepada pemegang hak yang berada diatas tanah hak 

pengelolaan. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan 

kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Sehingga pemegang 

hak pengelolaan seolah memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan hak 

diatas tanah hak pengelolaan tanpa batas. 



 8 

 Adanya hak pengelolaan atas tanah merupakan sebuah sarana bagi instansi 

pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan untuk dapat mengusahakan 

tanahnya dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi instansi tersebut. Akan 

tetapi dengan tidak adanya pembatasan tersebut terhadap pemegang hak 

pengelolaan menyebabkan timbulnya suatu akibat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, dimana hak-hak orang tersebut yang 

diletakkan diatas tanah hak pengelolaan. 

 Untuk mendalami maka perlu ditelaah kembali dalam kasus HGB 

No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora atas nama PT.Indobuild.Co tersebut, dimana 

hak-hak tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk bukti 

kepemilikan atas tanag tersebut yaitu dengan terbitnya sertifikat Hak Guna 

Bangunan. Sesuai dengan pandangan Arie Sukanti yang terdapat dalam bukunya, 

pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah 

yang dimiliki oleh individu, badan hukum, maupun tanah-tanah negara.7 

 Dengan demikian maka judul penulisan hukum ini adalah perlindungan 

hukum terhadap pemegang HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora atas nama 

PT.Indobuild.Co berdasarkan studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 276 Pk/Pdt/2011. 

 

 

 

                                                      
7  Arie S Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: Lembaga 

Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 396. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan maslah 

yang akan di teliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang Hak Guna Bangunan dalam 

Putusan Peninjauan Kembali ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penguasaan tanah 

antara PT.Indobuild. Co dengan Badan Pertanahan Nasional dan Sekretariat 

Negara menurut Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perlindungan hukum pemegang Hak Guna Bangunan diatas 

tanah Hak pengelolaan menurut putusan peninjauan kembali Nomor 276 

PK/Pdt/2011. 

2. Menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

Nomor 276 PK/Pdt/2011 antara PT.Indobuild.Co dengan Badan Pertanahan 

Nasional dan Sekretariat Negara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta memberikan 

pandangan hukum terhadap sengketa hak atas tanah yang terjadi dalam 

kasus diatas. 

2. Manfaat Praktis 
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 Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan pola pikir 

serta mencari kesesuaian teori yang diajarkan dalam perkuliahan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan 

gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam 

penelitian hukum yang sesuai dengan penelitian hukum, maka penulis menjabarkan 

dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri atas: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mengantarkan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis 

“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan dalam Putusan Peninjauan 

Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 PK/Pdt/2011” dan 

membahas secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini adalah berisi tentang landasan teori dan 

konseptual. Dalam landasan teori akan di uraikan secara garis besar mengenai hak 

menguasai tanah negara, hak guna bangunan, pengertian tanah, dan teori 

perlindungan hukum. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian yang di gunakan 

penulis dalam penulisan tugas akhir ini berikut dengan jenis penelitian, objek 
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penelitian, sifat analisis, dan yang terakhir memberikan jalan keluar atas penulisan 

ini. Dalam melakukan penelitian penulis memakai bahan hukum primer serta 

bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dan dalam sifat analisis 

menggunakan pendekatan melalui undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan 

historis, pendekatan komperatif, serta pendekatan konseptual. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan rumusan masalah yang penulis jabarkan pada 

bab II diatas. Yaitu mengenai perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan 

dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor: 276 

PK/Pdt/2011. 

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan 

beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah dan membuat 

saran terkait dengan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak guna 

bangunan studi putusan Peninjauan Kembali Nomor: 276 PK/Pdt/2011. 
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